Karta techniczna
Zwaluw KLEJ POLIURETANOWY EXTRA MOCNY
Metal, kamień, drewno / Montagefix-PU

Zastosowania
Wodoodporne klejenie elementów metalowych w kombinacji
metal-metal, a także metal-kamień, beton, ceramika i tym
podobne materiały (suche lub wilgotne). Klejenie płyt, paneli
elewacyjnych, konstrukcji wielowarstwowych, profili,
kształtowników i listew aluminiowych, mosiężnych, stalowych.
Klejenie listew progowych, parapetów (blaszanych powlekanych
lub ceramicznych), cokołów, klamek, uchwytów, wieszaków,
zawiasów, półek i tym podobnych elementów. Ponadto klejenie
drewna suchego lub wilgotnego (maks. 25%), gipsu, ceramiki,
szkła, PCW, ABS oraz materiałów izolacyjnych wykonanych z PU,
PS, wełny mineralnej, korka itd.

Sposób użycia
W celu użycia zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej
gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę na

Opis produktu
Klej Poliuretanowy Extra Mocny to jednoskładnikowy klej na
bazie poliuretanu o klasie trwałości D4, do zastosowań
zewnętrznych i wewnętrznych, w domu, budownictwie i
przemyśle.

szerokość spoiny. Nakładać jednostronnie paskami lub
punktowo. Klejone elementy złączyć w ciągu 5 minut, lekko
docisnąć i zabezpieczyć przed przemieszczaniem.

Informacja dodatkowa
Baza

Korzyści
• Najwyższa odporność na wodę - klasa trwałości D4 wg PN-EN
204 (wnętrza z częstym długotrwałym działaniem ściekającej
wody lub wody kondensacyjnej; na zewnątrz z działaniem
warunków atmosferycznych, lecz z odpowiednią ochroną za
pomocą powłoki powierzchniowej)
• Najwyższa siła wiązania (do trwałego mocowania mocno

Gęstość

• Krótki czas utwardzania (24-48h)
• Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
• Przyczepny do większości podłoży budowlanych, gładkich i
porowatych
• Nie zawiera rozpuszczalników (bezpieczny w użyciu)
• Nieagresywny w stosunku do styropianu
• Dzięki lekkim właściwościom spieniającym klej posiada

1,46 g/ml
Up to -15°C

Odporność termiczna

-30°C to +70°C

Temperatura aplikacji

+5°C to +40°C

Tempo wyciskania

@ Ø4 mm/3
bar

400 g/min

Tworzenie się naskórka

@ +23°C/50%
RH

7 minutes

Wytrzymałość na ścinanie

N/mm2

12 MPa

(mrozoodporny), poziomych i pionowych – nie ścieka, brak
skurczu

ISO 1183-1

Odporność na mróz w
transporcie

obciążonych elementów)
• Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Polyurethane

Są to typowe wartości

Ograniczenia
• Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików,
neoprenu i nawierzchni bitumicznych
• Unikać kontaktu z chlorem (baseny)

zdolność wypełniania drobnych nierówności w podłożu
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Przygotowanie powierzchni
Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po
poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie
wątpliwości przeprowadzić test przyczepności. Klej można
nakładać na wilgotne podłoża. W celu zapewnienia optymalnego
wiązania, przynajmniej jedna z powierzchni powinna być
porowata lub przynajmniej dobrze paroprzepuszczalna. Gładkie
powierzchnie dobrze jest przeszlifować / zszorstkować i lekko

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych,
jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły
pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powninien zapoznać się z
treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test
i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie
przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza
odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi
warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w
dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

zrosić wodą (10 do 20 g/m²).

Czyszczenie
Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny
ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia
świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć
specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych
zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)
• Beżowy

Opakowanie
• Kartusz
Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i
chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres
trwałości: 9 miesięcy od daty produkcji.

Certyfikat
A+ (Eurofins ISO 16000)
EN 204 D4

Bezpieczeństwo
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do
pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja
Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze
specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności
do użycia).
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